ЗАПИСНИК
од Сто шеесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 12 ноември 2019 година

Скопје, ноември 2019 година

ЗАПИСНИК
од Сто шеесет и четвртата седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 12 ноември 2019 година
Седницата се водеше во два дела.
Првиот дел од седницата, што се одржа на 12.11.2019 година, започна во 9:40 часот.
На овој дел од седницата претседаваа претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев, како и заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, заменикот на
претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски
прашања, д-р Бујар Османи, заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р
Кочо Анѓушев, членовите на Владата на Република Северна Македонија д-р Рената Дескоска,
министер за правда, д-р Нина Ангеловска, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши,
министер за економија, д-р Венко Филипче, министер за здравство, Мила Царовска, министер
за труд и социјална политика, Хусни Исмаили, министер за култура, Насер Нуредини, министер
за животна средина и просторно планирање, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен
за комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен
за дијаспора, Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции, Музафер
Бајрам, министер без ресор, задолжен за имплементација на Националната стратегија за
подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна Македонија, д-р Бардуљ Даути,
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции и Хисен Џемаили, министер без ресор,
задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните
претпријатија, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, др Драги Рашковски.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот
за законодавство.
Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата присуствуваа и
м-р Андреј Жерновски, заменик на министерот за надворешни работи, д-р Ширет Елези,
заменик на министерот за финансии, Благе Цветковиќ, заменик на министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Елизабета Наумовска, заменик на министерот за
образование и наука, Александар Бајдевски, заменик на министерот за информатичко
општество и администрација како и Кирил Парталов, државен секретар во Министерство за
локална самоуправа.
На седницата присуствуваа и Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република Северна
Македонија, Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Северна Македонија и нотар Биљана Пецовска.
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Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, Садула Дураки и
членовите на Владата на Република Северна Македонија, м-р Никола Димитров, министер за
надворешни работи, Трајан Димковски, министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство, д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, Горан Милевски,
министер за локална самоуправа, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество
и администрација, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски и Зорица Апостолска
министер без ресор, задолжен за странски инвестиции.
Овој дел од седницата заврши во 10:35 часот.
*
*

*

Вториот дел од седницата, што се одржа на 12.11.2019 година, во Тетово, започна во 23:40
часот.
На овој дел од седницата претседаваше претседателот на Владата на Република Северна
Македонија, Зоран Заев.
На седницата присуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, заменикот на претседателот
на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Бујар
Османи, заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев,
заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за
политички систем и односи меѓу заедниците, Садула Дураки, членовите на Владата на
Република Северна Македонија м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи, м-р
Крешник Бектеши, министер за економија, д-р Венко Филипче, министер за здравство, д-р
Арбер Адеми, министер за образование и наука, Мила Царовска, министер за труд и социјална
политика, Горан Милевски, министер за локална самоуправа, Хусни Исмаили, министер за
култура, м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски, Насер Нуредини, министер за
животна средина и просторно планирање, Роберт Поповски, министер без ресор, задолжен за
комуникации, отчетност и транспарентност, Едмонд Адеми, министер без ресор, задолжен за
дијаспора, Музафер Бајрам, министер без ресор, задолжен за имплементација на
Националната стратегија за подобрување на состојбата на Ромите во Република Северна
Македонија, д-р Бардуљ Даути, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции и Хисен
Џемаили, министер без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската
клима за домашните претпријатија, како и генералниот секретар на Владата на Република
Северна Македонија, д-р Драги Рашковски и заменикот на генералниот секретар на Владата
на Република Северна Македонија, Тахир Хани.
На седницата присуствуваше и Лила Пејчиновска-Миладиновска, секретар на Секретаријатот
за законодавство.
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Покрај членовите на Владата на Република Северна Македонија на седницата присуствуваа и
д-р Беким Максути, заменик на министерот за одбрана, Оливер Ристовски, заменик на
министерот за правда, д-р Ширет Елези, заменик на министерот за финансии, Благе
Цветковиќ, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Елизабета
Наумовска, заменик на министерот за образование и наука, Александар Бајдевски, заменик
на министерот за информатичко општество и администрација, како и Кирил Парталов,
државен секретар во Министерство за локална самоуправа.
На седницата присуствуваа и Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република Северна
Македонија и Пеце Мирчески, директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Северна Македонија.
Од седницата отсуствуваа заменикот на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за одбрана, м-р Радмила Шекеринска-Јанковска и членовите на
Владата на Република Северна Македонија д-р Рената Дескоска, министер за правда, д-р
Нина Ангеловска, министер за финансии, Трајан Димковски, министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство, д-р Арбер Адеми, министер за образование и наука, Горан
Милевски, министер за локална самоуправа, Дамјан Манчевски, министер за информатичко
општество и администрација, Елвин Хасан, министер без ресор, задолжен за странски
инвестиции и Зорица Апостолска министер без ресор, задолжен за странски инвестиции.
*
*

*

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата,
Владата го утврди следниов
ДНЕВЕН РЕД
- Усвојување на Записникот од 163-та седница на
Владата на Република Северна Македонија,
одржана на 6.11.2019 година

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
•
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Споредбени економски показатели во следните периоди: 1. јули 2013- јуни 2015, 2. јули
2015 - јуни 2017 и 3. јули 2017 - јуни 2019 година

•

Извештај од Седумнаесеттиот состанок на Меѓуресорската работна група за
извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани
во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите
нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за
воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

А) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ВОДИ РАСПРАВА И СЕ ОДЛУЧУВА
а) гости
1. Предлог-програма за изменување на Годишната програма за финансирање на
железничката инфраструктура за 2019 година
2. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста
на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие Службен
весник на Република Северна Македонија ц.о. - Скопје, за периодот од 1.11.2019 година до
31.12.2019 година
3. Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во
Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, и Предлогодлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште за
давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за
производство, промет и услуги „Меотек“ ДООЕЛ Тетово како закупец на земјиште
4. Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на
„Тхор импекс“, ДООЕЛ Скопје
5. Предлог-одлука за давање согласност со подавка преку нотар да се понуди дел од градежна
парцела на другите сопственици на градежната парцела
6. Информација за потреба од обезбедување на нафтени деривати наменети за покривање на
потребите на ЈП „Комуналец“ и училиштата во Општина Кичево, со Предлог-одлука
7. Информација за сервисирање на дел од долгот за вода на Јавната установа од областа на
здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники завод и ургентен центар Скопје
спрема ЈП „Водовод и канализација“
8. Информација за одредување на годишен буџет на Јавната установа од областа на
здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар Скопје
9. Предлог-одлука за утврдување на работите од премерот на функција за запишување на
недвижности сопственост на Република Северна Македонија
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10. Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка,
рециклирање и уништување на отпад (Основен суд Кочани)
11. Предлог-одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на
Република Северна Македонија во Катастарот на недвижностите У.бр.64/19 КО Кисела Вода
2
12. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист
на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности У. бр. 629/18 (КО Бутел)
б) економски систем и тековна економска политика
13. Предлог-буџет на Република Северна Македонија за 2020 година
14. Предлог-закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020
година, по скратена постапка
15. Предлог-закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република
Македонија за денационализација
16. Предлог-програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите
за 2019 година
17. Предлог-програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2019 година
18. Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за
директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на
директните плаќања за 2019 година
19. Информација за одобрување на Тендерска документација и објавување на Јавен повик бр.
13 за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони
Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга
20. Информација со предлог за поведување постапка и основи за водење преговори за
изменување на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за меѓународен развој на САД и
Владата на Република Македонија за банкарски гаранции во земјоделство и рурален развој
во Република Македонија, со Нацрт-текст на Договор
21. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план за село Стар Дојран и село Сретеново за
изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни
институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Еинфраструктура КО Сретеново, Општина Дојран, со Предлог-одлука
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22. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена Е2 - комунална супраструктура (бензинска пумпна станица и услужен центар) КО
Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
23. Информација за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со намена A4-времено сместување КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница, со Предлогодлука
24. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Урбанистички план за село Желино за изградба на објекти со намена
А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство,
дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Желино, Општина
Желино, со Предлог-одлука
25. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект
со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Лешок, Општина Теарце,
со Предлог-одлука
26. Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно
земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за
изградба на мала хидроелектрична централа Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти, КО
Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка, со Предлог-одлука
27. Информација за продажба на движна ствар, со Предлог-одлука
28. Информација за регулирање на обврските и побарувањата на земјите сукцесори на
поранешна СФРЈ кон и од Адриа Банка Виена во ликвидација со насоки за натамошно
постапување
29. Информација во врска со Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина - бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина
Кратово и Општина Пробиштип на Рударско индустриски комбинат Силекс АД - Кратово, со
Предлог-одлука
30. Информација во врска со Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина - бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина
Кратово, Општина Пробиштип и Општина Свети Николе на Рударско индустриски комбинат
Силекс АД - Кратово, со Предлог-одлука
31. Информација во врска со Jавен повик и Тендерска документација за доделување на
концесија за експлоатација на минералнa суровинa - термоминерална вода на локалитетот
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„Стрновец“ - Општина Старо Нагоричане по Одлуката за започнување на постапка за
доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на
локалитетот „Стрновец“ - Општина Старо Нагоричане бр. 45 - 4437/1 од 16.7.2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/2019), со Jавен повик и
Тендерска документација
32. Информација за Предлог-договор за доделување на државна помош на „Кромберг и
Шуберт Македонија“, ДООЕЛ Битола и Деловен план за инвестицискиот проект
в) политички систем
33. Предлог-програма за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за
2019 година
34. Информација за потребата од давање на парични средства на Општина Неготино со
Предлог-одлука
35. Информација за отворање на Почесен конзулат на Република Намибија во Република
Северна Македонија, со седиште во Скопје, со Предлог-одлука
36. Информација за давање согласност за именување Почесен конзул на Република Намибија
во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје, со Предлог-одлука
37. Информација за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Организацијата за
безбедност и соработка во Европа, Мисија во Скопје и Министерството за информатичко
општество и администрација за спроведување на заедничките активности во периодот 20192021 година, со усогласен текст на Меморандум
38. Информација за одржан Петнаесетти состанок на Поткомитетот за земјоделство и
рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република
Северна Македонија, што се одржа на 13.5.2019 година, во Брисел
г) човечки ресурси и одржлив развој
39. Предлог-закон за младински додаток, по скратена постапка
40. Предлог-закон за неевидентирани лица во матична книга на родени
41. Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во
ученичкиот стандард за 2019 година
42. Предлог-програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во
студентскиот стандард за 2019 година
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43. Предлог-програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ
инфекција во Република Македонија за 2019 година
44. Информација со План за вработување на 32 здравствени медијатори за фискална
2019/2020 година во јавни здравствени установи
45. Информација за потребата од набавка и инсталација на медицинска опрема, медицински
и немедицински инвентар за потребите на Јавните здравствени установи во Република
Северна Македонија
46. Информација со барање за отпочнување постапка за доделување на повеќегодишен
договор за јавна набавка и Акциски план за реализација на проект за изградба на два нови
болнички објекта за потребите на ЈЗУ Психијатриска болница во Демир Хисар
47. Информација за давање согласност за преземање на обврски за чие плаќање е потребно
користење на буџетски средства во наредни години на Министерството за здравство за
набавка на медицинска опрема - апарати за анестезија и пациент монитори за потребите на
Јавните здравствени установи во Република Северна Македонија
48. Информација за проектот Адаптација на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и
рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и алергиски заболувања, Отешево
и одобрување на динамика на плаќање, со Акциски план
49. Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за
имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен
ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на ЈЗУ
Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања Скопје за
2017 година
50. Информација за добивање на одобрение за отпочнување на постапка за јавна набавка за
склучување на повеќегодишен договор за продолжување со изградба на ООУ „Димитар
Македонски“, Општина Аеродром, Скопје
51. Информација за воспоставување на регионални центри за стручно образование и обука

Б) МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ СЕ ОДЛУЧУВА БЕЗ РАСПРАВА
а) економски систем и тековна економска политика
52. Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на
експресен пат А3, Штип - Кочани, делница Штип - Крупиште и Проект за рехабилитација и
реконструкција на регионален пат P1205, делница Пробиштип - Крупиште на минерална
суровина - базалт на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Ежево брдо“,
Општина Карбинци
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53. Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на
експресен пат А4, Штип - Кочани, делница Крупиште - Кочани од км 14+300 до км 28+057,44
на минерална суровина - песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на
локалитетот „Крупиште 2“, Општина Карбинци
54. Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за
угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија во деловната просторија во
хотел „Мериот“ којa се наоѓа на ул. „Плоштад Македонија“ бр.7, Скопје
б) политички систем
в) човечки ресурси и одржлив развој
55. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Охрид
56. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Куманово
57. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Кичево
58. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Велес
59. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на
Општина Битола
г) предлози по кои Владата дава мислење:
(а) по барање на Собранието на Република Северна Македонија
60. Барање за давање на автентично толкување на член 372 став 3 точка 6 од Законот за
парнична постапка („Службен весник на Република Македонија" број 79/2005, 110/2008,
83/2009, 116/2010 и 124/2015), поднесено од пратеникот Ане Лашкоска
(б) по барање на органи, организации и други правни лица
61. Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.135/2019 за поведување на постапка за оценување
на уставноста на член 46 став 1 алинеја 4 во делот „локалните избори“ и член 76 став 3 во делот
„локалните избори“ од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002)
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62. Иницијатива од адвокат Зоран Стојановски од Тетово, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.136/19 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18)
63. Иницијатива од адвокат Еленко Миланов од Скопје, доставена до Уставниот суд на
Република Северна Македонија под У.бр.137/19 за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 96 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.83/18) и на член 72 став 3 во делот: „ценејќи
ја законитоста на постапката“, како и став 4 во делот: „во случај на груба повреда од одредбите
за постапката“ од Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19)
64. Понуда од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр.4925 за КО Штип 1 на КП бр.522 викано место/улица Герен
65. Понуда од нотар Билјана Пецовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен
лист бр.2166 КО Ѓорче Петров на КП бр.8964 викано место/улица Ѓорче Петров
66. Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.
5499 за КО Центар 1 на КП бр. 2682, КП бр. 2683, КП бр. 2684, КП бр. 2685, КП бр. 2686, КП
бр. 2687, КП бр. 2688, КП бр. 2704, КП бр. 2705, КП бр. 2706, КП бр.2716 и КП бр. 2682 викано
место/улица Серава
67. Понуда од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист
бр. 211 за КО Трубарево на КП бр. 320/6 викано место Орман
68. Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје за налог за извршување врз
недвижност доставен под И бр.1165/15
д) други предлози
69. Барање за иницирање на постапка за автентично толкување нa член 12 став 1 алинеја 1 од
Законот за филмска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013,
18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015, 39/2016, 11/2018), поднесено од Јавното радиодифузно претпријатие „Национална радио-телевизија“ Скопје
70. Кадровски прашања
71. Прашања и предлози
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В) ЗА ИНФОРМИРАЊЕ
72. Конечен извештај на Овластениот државен ревизор за извршена ревизија на
финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на Министерството за
транспорт и врски (Сметка на основен буџет 637 и Сметка на основен буџет 631)
73. Конечен извештај за извршена ревизија на успешност „Програма за прекугранична
соработка Република Македонија - Република Бугарија 2014-2020 година“
74. Извештај за финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево за
трет квартал од 2019 година, со Извештај за материјално финансиско работење на ЈП
„Студенчица“ - Кичево за трет квартал од 2019 година
75. Информација за реализација на Акциски план за категоризација на одгледувалиштата на
молзни грла според ризик за унапредување на квалитетот на суровото млеко за период од
шест месеци, април 2019 - октомври 2019 година
76. Извештај и анализи за спроведување контроли на терен за програмите за финансиска
поддршка во земјоделството со Акциски план за извршување на контроли кај баратели кои од
2012 година не биле предмет на контрола на терен
77. Информација со список за сите земјоделски култури за кои треба да се направат заострени
контроли за евентуална злоупотреба на финансиска поддршка
78. Информација за квалитет на воздухот во Република Северна Македонија за септември
2019 година

Г) ДОПОЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
79. Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.02/19 за давање
во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со
Предлог-одлука и Предлог-решение
80. Информација за заложбите на Владата на Република Северна Македонија за
Меѓународната конференција за население и развој (ICPD Commitments) на Самитот во
Најроби (12-14 ноември 2019 година)
81. Информација за начинот на склучување на договор за јавно приватно партнерство за
интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена
заштита од болнички инфекции
82. Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за изведување на
градежни работи за изградба на детска градинка во Општина Чаир, Скопје

12

83. Информација за повеќегодишна јавна набавка за изведување на градежни работи за
реконструкција на детска градинка во Општина Лозово
84. Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и
монтажа на опрема во детска градинка во Општина Куманово
85. Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и
монтажа на опрема во Детска градинка во Општина Брвеница
86. Информација за спроведување на повеќегодишна јавна набавка за набавка, испорака и
монтажа на опрема во детска градинка во Општина Босилово
87. Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Ранковце
88. Предлог-одлука за престанување на важење на Одлуката за престанување и за давање на
времено користење на недвижни ствари без надомест на Општина Ранковце
*
*

*

Владата без забелешки го усвои Записникот од 163-та седница на Владата на Република
Северна Македонија, одржана на 6.11.2019 година
*
*

*

ПРЕД ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД:
•

Споредбени економски показатели во периодите јули 2013 - јуни 2015 година, јули
2015 - јуни 2017 година и јули 2017 - јуни 2019 година

Заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за
економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо Анѓушев ги
информираше членовите на Владата со Споредбените економски показатели во периодите
јули 2013 - јуни 2015 година, јули 2015 - јуни 2017 година и јули 2017 - јуни 2019 година.
•

Извештај од Седумнаесеттиот состанок на Меѓуресорската работна група за
извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите
опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на
Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од
1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните

Владата го разгледа Извештајот од Седумнаесеттиот состанок на Меѓуресорската работна
група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите
опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите
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нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за
воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и го усвои со следните заклучоци:
1. Заклучокот бр.2 од 154-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана
на 17 септември 2019 година по Информацијата со насока за постапување на Министерството
за образование и наука за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на
разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на
Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година
и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните, во делот „Пред преминување
на Дневниот ред“ кој гласи: „2. Се задолжува Министерството за образование и наука да го
прилагоди името на државата во учебниците, согласно амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и
XXXVI на Уставот на Република Северна Македонија во содржината на сите учебници за
основно и средно образование, секаде каде името на државата се користи во ситуации по
стапувањето на сила на овие амандмани.“ да престане да важи.
2. Се задолжува Министерството за образование и наука да го прилагоди името на државата
во учебниците во СIР КАТАЛОГИЗАЦИЈА ВО ПУБЛИКАЦИЈА и кориците на учебниците,
согласно амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Северна
Македонија.
3. Се задолжува Министерството за образование и наука да го прилагоди името на државата
при издавање на новите учебници кои се донесуваат по ново донесените програми по
стапување на сила на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република
Северна Македонија.
*
*

*

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:
Точка 1
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Годишната програма за
финансирање на железничката инфраструктура за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 2
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување
на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија ц.о. - Скопје, за периодот од
1.11.2019 година до 31.12.2019 година, во предложениот текст.
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Точка 3
Владата ги донесе:
1. Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко
индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината, во предложениот текст.
2. Одлуката за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште
со Друштво за производство, промет и услуги „Меотек“ ДООЕЛ Тетово како закупец на
земјиште, во предложениот текст.
Точка 4
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на најновиот текст на Предлогодлуката за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на „Тхор
импекс“, ДООЕЛ Скопје поради потребата Министерството за транспорт и врски да достави
ново позитивно мислење, по однос на дополнително доставената документација од страна на
предлагачот и да се разгледа на седница на Комисијата за економски систем и тековна
економска политика.
Точка 5
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за давање согласност со подавка
преку нотар да се понуди дел од градежна парцела на другите сопственици на градежната
парцела, за наредната седница на Владата, откако истата ќе биде разгледана на седница на
Комисијата за економски систем и тековна економска политика, поради потребата Општина
Штип да постапи по укажувањата од Мислењето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 6
Владата ја разгледа Информацијата за потреба од обезбедување на нафтени деривати
наменети за покривање на потребите на ЈП „Комуналец“ и училиштата во Општина Кичево, со
Предлог-одлука (нов текст), ја усвои Информацијата и ja донесе Одлуката за отстапување на
нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина
Кичево.
Истовремено, Владата согласно мислењето на Дирекцијата за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати заклучи:
- се препорачува на Општина Кичево да ги плати трошоците за акциза и ДДВ за отстапените
нафтени деривати,
- се препорачува на Општина Кичево предметните количини да ги подигне во најкус можен
рок не подолг од 15.12.2019 година.
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Точка 7
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за сервисирање на дел од долгот за вода
на Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники
завод и ургентен центар Скопје спрема ЈП „Водовод и канализација“ за наредната седница на
Владата поради потребата материјалот да се разгледа во присуство на директорите на ЈУ од
областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар
- Скопје и Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.
Точка 8
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за одредување на годишен буџет на
Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники,
Завод и Ургентен центар Скопје за наредната седница на Владата поради потребата
материјалот да се разгледа во присуство на директорите на ЈУ од областа на здравството за
потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, Завод и Ургентен центар - Скопје и Фондот за
здравствено осигурување на Република Северна Македонија.
Точка 9
Владата го одложи разгледувањето на Предлог-одлуката за утврдување на работите од
премерот на функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна
Македонија за наредната седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на
Комисијата за економски систем и тековна економска политика, поради потребата
Дирекцијата за заштита и спасување да го достави усогласениот текст на материјалот со
Агенцијата за катастар на недвижности и Секретаријатот за законодавство а Агенцијата за
катастар на недвижности да достави мислење по истата.
Точка 10
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за давање согласност за спроведување постапка
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или
транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, во предложениот текст.
Точка 11
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост на
недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности,
во предложениот текст.
Точка 12
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за запишување на правото на сопственост на
недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности
У. Бр. 629/18 (КО Бутел), во предложениот текст.
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Точка 13
Владата го разгледа Предлог-буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година и
согласно предлозите изнесени во расправата на седницата, го утврди со следниве заклучоци:
1. Во делот на Министерството за животна средина и просторно планирање да се отвори нова
развојна програма - Уредување на порој на речно корито на река Пена-Шипковица, Тетовско
во износ од 5.000.000 денари, додека за оваа намена за следните две години да се стават во
развоен дел по 15.000.000 денари.
2. Во делот на Министерството за животна средина и просторно планирање, програмата 2ЕКолекторски систем Охрид, да се смени со нов назив Колекторски систем Охрид и Струга.
3. Во делот на Агенцијата за примена на јазикот буџетот се зголемува за 17.500.000 денари,
соодветно по расходни ставки.
4. Во делот на Инспекторатот за јазици буџетот се зголемува за 3.000.000 денари, соодветно
по расходни ставки.
5. Во делот на Министерството за здравство буџетот се зголемува за дополнителни
10.000.000 денари за Општа болница Кичево.
6. Во делот на Министерството за култура-Дејностите од областа на културата буџетот се
зголемува за дополнителни 20.000.000 денари за Албански театар Скопје, 20.000.000
денари за Театар и библиотека Тетово и 800.000 денари за Музејот на албанска азбука.
7. Во делот на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците буџетот се
зголемува за дополнителни 6.000.000 денари за промоција на меѓуетнички односи.
8. Во делот на Државниот завод за статистика буџетот се зголемува за дополнителни
48.370.000 денари за спроведени подготвителни активности за попис на население.
9. Во делот на Агенцијата за млади и спорт буџетот се зголемува за дополнителни
20.000.000 денари за спортска сала во Куманово.
10. Во делот на Бирото за рамномерен регионален развој буџетот се зголемува за
дополнителни 1.000.000 денари.
11. Во рамки на Буџетот на Министерство за транспорт и врски да се обезбедат дополнителни
20.000.000 денари за Декада на Ромите, со реалокација на средства од Буџетот на Владата
на Република Северна Македонија, потпрограма 10-Администрација, ставка 425-договорни
услуги.
12. На основниот буџет на Министерството за одбрана да се обезбедат дополнителни
300.000.000 денари, од кои 180.000.000 денари со реалокација од Министерството за труд
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и социјална политика- надоместоци за социјална заштита и остатокот од Министерството за
финансии - функции на државата.
Кон ова, буџетот за донации во Министерството за одбрана да се зголеми за 200.000.000
денари со реалокација на средствата за донации на Министерството за финансии -функции
на државата.
13. Да се направат соодветни реалокации на средства во рамки на буџетот на Министерството
за образование и наука.
14. Да се направат соодветни реалокации на средства во рамки на буџетот на Министерството
за економија.
15. Да се извршат соодветни корекции во делот на финансирањето и отплатата на главница во
Министерството за финансии- функции на државата.
16. Во рамки на буџетот на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство да се
обезбедат дополнителни 40.000.000 денари за Хидросистем Злетовица, со реалокација на
средства од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија, Програма Д9Финансиска поддршка на инвестициите.
17. Аналогно на сите претходни корекции да се извршат соодветни корекции во Функции на
државата и во билансите на буџетот.
18. Соодветно да се направат измени во Законот за извршување на Буџетот на Република
Северна Македонија за 2020 година.
19. Пречистениот текст на Предлог-буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година
да се достави до Собранието, согласно член 179 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Нина Ангеловска, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменик на министерот за
финансии, а за повереници Јулијана Петановска, државен секретар во Министерството за
финансии и Маја Аргировска, раководител на сектор во Министерството за финансии.
Точка 14
Владата го разгледа Предлог-законот за извршување на Буџетот на Република Северна
Македонија за 2020 година, по скратена постапка, го утврди согласно расправата на
седницата по Предлог-буџетот на Република Македонија за 2020 година и заклучи согласно
член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да се достави до
Собранието.
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За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Нина Ангеловска, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменик на министерот за
финансии, а за повереници Јулијана Петановска, државен секретар во Министерството за
финансии и Маја Аргировска, раководител на сектор во Министерството за финансии.
Точка 15
Владата го разгледа Предлог-законот за изменување на Законот за издавање на обврзници
на Република Македонија за денационализација и го утврди со следниве заклучоци:
1. Во член 2, во ставот 2 кој се менува, пред зборовите „еднаш годишно“ да се дополни зборот
„најмалку“.
2. Пречистениот текст на Предлог-законот за изменување на Законот за издавање на
обврзници на Република Македонија за денационализација да се достави до Собранието
согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
д-р Нина Ангеловска, министер за финансии и д-р Ширет Елези, заменик на министерот за
финансии, а за повереници Јулијана Петановска, државен секретар во Министерството за
финансии и Ленче Тагасовска, раководител на сектор во Министерството за финансии.
Точка 16
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за проширена
репродукција на шумите за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 17
Владата ја донесе Програмата за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во
земјоделството за 2019 година (најнов текст), во предложениот текст.
Точка 18
Владата го донесе најновиот текст на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за
поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните плаќања за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 19
Владата ја разгледа Информацијата за одобрување на Тендерска документација и објавување
на Јавен повик бр. 13 за доделување на дивечот во ловиштата на користење по пат на
концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга и ја усвои
Информацијата со следните заклучоци:

19

1. Ја одобри Тендерската документација за доделување на дивечот во ловиштата на
користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово
и Струга.
2. Го одобри објавувањето на Јавниот повик бр. 13 за доделување на дивечот во ловиштата на
користење по пат на концесија во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово
и Струга.
Точка 20
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Информацијата со предлог за поведување постапка и основи за водење преговори за
изменување на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за меѓународен развој на САД и
Владата на Република Македонија за банкарски гаранции во земјоделство и рурален развој
во Република Македонија, со Нацрт-текст на Договор (нов текст) и истата да се разгледа на
седница на Комисијата за економски систем и тековна економска политика.
Точка 21
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Стар Дојран и
село Сретеново за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни
намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и
рекреација и Е-инфраструктура КО Сретеново, Општина Дојран, со Предлог-одлука (нов
текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село
Стар Дојран и село Сретеново за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални
и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило
и рекреација и Е-инфраструктура КО Сретеново, Општина Дојран, во предложениот текст.
Точка 22
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка
планска документација за изградба на објект со намена Е2 - комунална супраструктура
(бензинска пумпна станица и услужен центар) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за давање на
согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 - комунална
супраструктура (бензинска пумпна станица и услужен центар) КО Глуво Бразда, Општина
Чучер Сандево, во предложениот текст.
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Точка 23
Владата ја разгледа Информацијата за давање согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување КО Челопек вон-г.р.,
Општина Брвеница, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за
давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на
Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена A4-времено
сместување КО Челопек вон-г.р., Општина Брвеница, во предложениот текст.
Точка 24
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село
Желино за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, Вјавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Еинфраструктура КО Желино, Општина Желино, со Предлог-одлука за наредната седница на
Владата, откако претходно истата ќе биде разгледана на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика, поради потребата Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство да постапи по Мислењето на Агенцијата за катастар на
недвижности.
Точка 25
Владата ја разгледа Информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Лешок, Општина Теарце, со Предлог-одлука (нов текст), ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на
земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска
документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија КО Лешок, Општина Теарце, во предложениот текст.
Точка 26
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за трајна
пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура
за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична централа Тополка
со реф.бр.315 и придружни објекти, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка со
Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за давање на согласност за
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за
инфраструктура за линиска инфраструктурна градба за изградба на мала хидроелектрична
централа Тополка со реф.бр.315 и придружни објекти, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново,
Општина Чашка, во предложениот текст.
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При разгледувањето и одлучувањето по оваа точка, заменикот на претседателот на Владата
на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со
економските ресори, д-р Кочо Анѓушев, не присуствуваше на расправата и одлучувањето по
однос на овој материјал, врз основа на одредбите од член 73 од Законот за спречување на
корупцијата и судирот на интереси.
Точка 27
Владата ја разгледа Информацијата за продажба на движна ствар, со Предлог-одлука (нов
текст), ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за продажба на движна ствар, во
предложениот текст.
Точка 28
Владата ја разгледа Информацијата за регулирање на обврските и побарувањата на земјите
сукцесори на поранешна СФРЈ кон и од Адриа Банка Виена во ликвидација со насоки за
натамошно постапување и ја усвои со заклучок:
- се овластува Виолета Стојановска Петровска, државен советник во Министерството за
финансии и овластен претставник на Република Северна Македонија во Комитетот за
распределба на финансиската актива и пасива за Анексот В од Спогодбата за сукцесија, да
даде согласност за распределба на расположливите депозити во Адриа Банка Виена, доколку
учеството на Република Северна Македонија изнесува најмалку 7,5%.
Точка 29
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Договорот за концесија за детални геолошки
истражувања на минерална суровина - бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн
Врв“ Општина Кратово и Општина Пробиштип на Рударско индустриски комбинат Силекс АД
- Кратово, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката
за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на
минерална суровина - бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина
Кратово и Општина Пробиштип на Рударско индустриски комбинат Силекс АД - Кратово, во
предложениот текст.
Точка 30
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата во врска со Договорот за концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина - бакар, злато и сребро на
локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина Кратово, Општина Пробиштип и Општина Свети
Николе на Рударско индустриски комбинат Силекс АД - Кратово, со Предлог-одлука, ја усвои
Информацијата и ја донесе Одлуката за едностран раскин на Договорот за концесија за
детални геолошки истражувања на минерална суровина - бакар, злато и сребро на
локалитетот „Плавица и Црн Врв“ Општина Кратово, Општина Пробиштип и Општина Свети
Николе на Рударско индустриски комбинат Силекс АД - Кратово, во предложениот текст.
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Точка 31
Владата ја разгледа Информацијата во врска со Jавен повик и Тендерска документација за
доделување на концесија за експлоатација на минералнa суровинa - термоминерална вода на
локалитетот „Стрновец“ - Општина Старо Нагоричане по Одлуката за започнување на
постапка за доделување на концесиja за експлоатација на минерална суровина термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ - Општина Старо Нагоричане бр. 45 - 4437/1
од 16.7.2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.150/2019), со
Jавен повик и Тендерска документација ја усвои Информацијата и ја одобри Тендерска
документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ - Општина Старо Нагоричане.
Точка 32
Владата ја разгледа Информацијата за Предлог-договор за доделување на државна помош
на „Кромберг и Шуберт Македонија“ ДООЕЛ Битола и Деловен план за инвестицискиот проект
и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор задолжен за странски инвестиции, Зорица
Апостолска да достави известување до Комисијата за заштита на конкуренцијата за
планирано доделување на државна помош, согласно предложениот договор за доделување
на државна помош на Друштво за производство и трговија „Кромберг и Шуберт Македонија“
ДООЕЛ Битола.
2. Се задолжува Кабинетот на министерот без ресор задолжен за странски инвестиции, Зорица
Апостолска во определен рок по добивањето на соодветниот акт за оцена на државната
помош, односно Решението за оцена на државната помош од Комисијата за заштита на
конкуренцијата да ја информира Владата и да го достави Предлог-договорот за државна
помош.
Точка 33
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за поддршка за печатење и дистрибуција на
печатените медиуми за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 34
Владата ја разгледа Информацијата за потребата од давање на парични средства на Општина
Неготино со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за одобрување на
средства од буџетот на Министерството за одбрана за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 35
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за отворање на Почесен конзулат на
Република Намибија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје, со Предлог-
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одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за отворање на Почесен
конзулат на Република Намибија во Република Северна Македонија, со седиште во Скопје, во
предложениот текст.
Точка 36
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање согласност за именување
Почесен конзул на Република Намибија во Република Северна Македонија, со седиште во
Скопје, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и го донесе новиот текст на Одлуката за
давање согласност за именување Почесен конзул на Република Намибија во Република
Северна Македонија, со седиште во Скопје, во предложениот текст.
Точка 37
Владата на предлог на предлагачот го одложи за наредната седница разгледувањето на
Информацијата за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Организацијата за
безбедност и соработка во Европа, Мисија во Скопје и Министерството за информатичко
општество и администрација за спроведување на заедничките активности во периодот 20192021 година, со усогласен текст на Меморандум.
Точка 38
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за одржан Петнаесетти состанок на
Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација
помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија, што се одржа на 13.5.2019 година,
во Брисел и ја усвои со следните заклучоци:
1. Се задолжуваат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата
за храна и ветеринарство да изработат ажурирана верзија на НПАА за Поглавјата 11, 12 и 13,
најдоцна до 31 март 2020 година.
2. Се задолжуваат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, да ги
интензивираат напорите за зајакнување на постојаните административни капацитети, како и
меѓуминистерската и меѓуагенциската координација и соработка и да обезбедат
континуирано финансирање и одржување на системите, со цел да се гарантира одржливоста
на инвестициите на Европската Унија во тие области, најдоцна до 31 декември 2019 година.
3. Се задолжува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој да
направи анализа на обемот на работа за 2019 година и следните неколку години и да подготви
споредбени информации за потребните, постојните и планираните човечки ресурси, по сектор
и одделение и преку Секретаријатот за европски прашања да ја извести Европската комисија,
најдоцна до 29 ноември 2019 година.
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4. Се задолжува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој да
обезбеди побрз процес на вработување во Агенцијата со пополнување на останатите
слободни работни места, според Анализата на обемот на работа за 2019 година, најдоцна до
31 декември 2019 година.
5. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да обезбеди
информации за напредокот во спроведувањето на функционалниот преглед на
земјоделските институции и преку Секретаријатот за европски прашања да ги достави до
Европската комисија, најдоцна до април 2020 година.
6. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да предложи
соодветно изменување на закон кое се однесува на консолидација на земјиште и земјоделски
задруги, во согласност со спроведувањето на Економската програма за реформи, најдоцна до
31 декември 2019 година и за тоа да ја извести Европската комисија на следниот состанок на
Поткомитетот.
7. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ја
консултира Европската комисија за „Нацрт-националната стратегија за земјоделство и
рурален развој - после 2020 година“, пред нејзиното официјално усвојување, а најдоцна до
септември 2020 година.
8. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да обезбеди
ажурирани информации за имплементација на годишни програми за поддршка од 2018
година (во однос на програмираните износи и во однос на спроведувањето на програмата
2017 година) и преку Секретаријатот за европски прашања да ги достави до Европската
комисија најдоцна до 29 ноември 2019 година.
9. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да обезбеди
детални информации за примената на правилата за вкрстена усогласеност (SMR и GAEC) и
преку Секретаријатот за европски прашања да ги достави до Европската комисија, најдоцна
до 29 ноември 2019 година.
10. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да обезбеди
дополнителни детали за финансиската имплементација на годишните програми за 2017 и
2018 година по мерка и видот на корисникот, во однос на програмите за рурален развој, како
и расчленување на мерките што треба да се поддржат и преку Секретаријатот за европски
прашања да ги достави до Европската комисија, најдоцна до 29 ноември 2019 година.
11. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, преку
Секретаријатот за европски прашања до Европската комисија да достави писмено
објаснување за големото годишно зголемување на бројот на фармите во Регистарот на
фармери во споредба со официјалната статистика и регистарот на помош, како и
активностите за подобрување на квалитетот на податоците во Регистарот на фармери,
најдоцна до 29 ноември 2019 година.
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12. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да обезбеди
информации за контролите на органското производство и стандардите за квалитет на
земјоделските производи, како и аналитички податоци за финансиската имплементација на
мерките за органска поддршка и за техничката помош во 2017 и 2018 година и истите преку
Секретаријатот за европски прашања да ги достави до Европската комисија, најдоцна до 29
ноември 2019 година.
13. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ја
консултира Европската комисија за ревидираниот Предлог-закон за советодавни услуги пред
неговото донесување, а најдоцна до 29 ноември 2019 година.
14. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Фитосанитарна управа да продолжи да работи на утврдување на здравствениот статус на
растенијата (PHS) во врска со присуството/отсуството на штетници, во согласност со
меѓународните стандарди и истиот преку Секретаријатот за европски прашања да го сподели
со ЕК, заедно со плановите за непредвидени случаи за Xylella fastidiosa и Flavescence dorée со
Европската комисија, најдоцна до јуни 2020 година.
15. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Фитосанитарна управа да обезбеди податоци со кои ќе потврди дека Фитосанитарниот
информативен систем е развиен и функционален и преку Секретаријатот за европски
прашања да ја извести Европската комисија најдоцна до 31 декември 2019 година.
16. Се задолжува Агенцијата за храна и ветеринарство преку Секретаријатот за европски
прашања да го достави до Европската комисија, Акцискиот документ за искоренување на
Класична свинска чума по завршување на вакцинацијата, а најдоцна до 31 декември 2019
година.
17. Се задолжува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да обезбеди
информации за нивото на усогласување на националните механизми за поддршка за
рибарството и аквакултурата со Европскиот поморски фонд и риболовот и истите преку
Секретаријатот за европски прашања да ги достави до Европската комисија, најдоцна до 31
декември 2019 година.
Точка 39
Владата го разгледа новиот текст на Предлог-законот за младински додаток, по скратена
постапка и условно го утврди со следните заклучоци:
1. Министерството за финансии до Владата да достави мислење со кое да се произнесе за
делот каде е уредено дека за исплатениот младински додаток се плаќа данок на личен доход,
односно дали истиот претставува друг доход согласно Законот за данокот на личен доход,
како и за основата за плаќање на истиот.
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2. Рокот за поднесување на барањето за младински додаток да биде од денот на
поднесувањето се до наполнување на 23 години.
3. Пречистениот текст на Предлог-законот за младински додаток, по скратена постапка да се
достави до Собранието, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
Мила Царовска, министер за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државен
секретар во Министерството за труд и социјална политика и Мирјанка Алексевска,
раководител на сектор во Министерството за труд и социјална политика.
Точка 40
Владата го разгледа Предлог-законот за неевидентирани лица во матична книга на родени
(нов текст), го утврди и заклучи согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република
Македонија да се достави до Собранието.
За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени
Мила Царовска, министер за труд и социјална политика и Ѓонул Бајрактар, заменик на
министерот за труд и социјална политика, а за повереници Јована Тренчевска, државен
секретар во Министерството за труд и социјална политика и Мабера Камбери, раководител на
сектор во Министерството за труд и социјална политика.
Истовремено, Владата заклучи Министерството за правда во координација со Канцеларијата
на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за
внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика и Управата за водење на
матичните книги да изнајдат заедничко решение, лицата без регулиран граѓански статус
конечно да можат да добијат државјанство.
Точка 41
Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за остварување
и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2019 година, во предложениот текст.
Точка 42
Владата го донесе најновиот текст на Програмата за изменување на Програмата за
остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година, во предложениот
текст.
Точка 43
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Владата го донесе новиот текст на Програмата за изменување на Програмата за заштита на
населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година, во предложениот
текст.
Точка 44
Владата ја разгледа Информацијата со План за вработување на 32 здравствени медијатори
за фискална 2019/2020 година во јавни здравствени установи и ја усвои Информацијата со
следните заклучоци:
1. Се задолжува Министерството за здравство, во соработка со jавните здравствени установи
и Министерството за информатичко општество и администрација да ги преземат сите мерки
и активности поврзани со вработување на лицата, согласно позитивните законски прописи и
тоа: Закон за вработените во јавниот сектор, Закон за административните службеници и Закон
за работните односи.
2. Се задолжува Министерството за здравство, во соработка со Министерството за финансии
и Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија да обезбеди
согласности за обезбедени финансиски средства за вработување на вкупно 32 лица во текот
на 2019/2020 година.
3. Се задолжува Министерството за здравство до Владата да достави информација за текот и
прогресот на овие активности во третата недела на декември 2019 година, во третата недела
на март 2020 година и во третата недела на јуни 2020 година.
Точка 45
Владата на предлог на предлагачот ја одложи од разгледување Информацијата за потребата
од набавка и инсталација на медицинска опрема, медицински и немедицински инвентар за
потребите на Јавните здравствени установи во Република Северна Македонија за наредната
седница на Владата поради потребата од дополнителни усогласувања.
Точка 46
Владата ја одложи од разгледување Информацијата со барање за отпочнување постапка за
доделување на повеќегодишен договор за јавна набавка и Акциски план за реализација на
проект за изградба на два нови болнички објекта за потребите на ЈЗУ Психијатриска болница
во Демир Хисар, за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за
финансии да подготви и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член
47 од Законот за буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на
плаќање на истите за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на
буџетот, со цел потоа ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски
средства во буџетските циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за
финансии истите да ги има предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална
година.
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Точка 47
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за давање согласност за преземање на
обврски за чие плаќање е потребно користење на буџетски средства во наредни години на
Министерството за здравство за набавка на медицинска опрема - апарати за анестезија и
пациент монитори за потребите на Јавните здравствени установи во Република Северна
Македонија, за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за
финансии да подготви и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член
47 од Законот за буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на
плаќање на истите за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на
буџетот, со цел потоа ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски
средства во буџетските циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за
финансии истите да ги има предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална
година.
Точка 48
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за проектот Адаптација на ЈЗУ Завод за
превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни, неспецифични и
алергиски заболувања, Отешево и одобрување на динамика на плаќање, со Акциски план, за
наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за финансии да подготви
и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член 47 од Законот за
буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на плаќање на истите за
преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот, со цел потоа
ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски средства во буџетските
циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за финансии истите да ги има
предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална година.
Точка 49
Владата ја разгледа Информацијата за реализација на активностите наведени во Акцискиот
план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот
државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност
на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања
Скопје за 2017 година, ја усвои и го задолжи Министерството за здравство еднаш годишно да
ja информира Владата за прогресот на активности во реализација на Акцискиот план за
имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен
ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на
Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања Скопје за
2017 година.
Точка 50
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за добивање на одобрение за
отпочнување на постапка за јавна набавка за склучување на повеќегодишен договор за
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продолжување со изградба на ООУ „Димитар Македонски“, Општина Аеродром, Скопје (нов
текст), за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за финансии да
подготви и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член 47 од
Законот за буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на плаќање
на истите за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот, со
цел потоа ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски средства во
буџетските циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за финансии
истите да ги има предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална година.
Точка 51
Владата ја разгледа Информацијата за воспоставување на регионални центри за стручно
образование и обука и ја усвои Информацијата со заклучок Министерството за образование и
наука да подготви Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за средно и
стручно образование и во рок од пет дена да го достави до Владата на разгледување и
утврдување, при што во законот да ги наведе постојните средни стручни училишта:
Општинското угостителско - туристичко училиште „Ванчо Питошески“ - Охрид, Средното
општинско стручно училиште „Моша Пијаде“ - Тетово и Средното стручно општинско
училиште „Киро Бурназ“ - Куманово, кои ќе продолжат да работат како регионални центри за
стручно образование и обука.
Точка 52
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација за
потребите за изградба на експресен пат А3, Штип - Кочани, делница Штип - Крупиште и
Проект за рехабилитација и реконструкција на регионален пат P1205, делница Пробиштип Крупиште на минерална суровина - базалт на Јавното претпријатие за државни патишта на
локалитетот „Ежево брдо“, Општина Карбинци, во предложениот текст.
Точка 53
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација за
потребите за изградба на експресен пат А4, Штип - Кочани, делница Крупиште - Кочани од км
14+300 до км 28+057,44 на минерална суровина - песок и чакал на Јавното претпријатие за
државни патишта на локалитетот „Крупиште 2“, Општина Карбинци, во предложениот текст.
Точка 54
Владата ја издаде Лиценцата за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за
угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија во деловната просторија во
хотел „Мериот“ којa се наоѓа на ул. „Плоштад Македонија“ бр.7, Скопје, во предложениот текст.
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Точка 55
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Охрид, во предложениот текст.
Точка 56
Владата ја донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Куманово, во предложениот текст.
Точка 57
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Општина Кичево, во предложениот текст.
Точка 58
Владата го донесе новиот текст на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на
движни ствари на Општина Велес, во предложениот текст.
Точка 59
Владата ja донесе Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари
на Општина Битола, во предложениот текст.
Точка 60
Владата го одложи за наредната седница разгледувањето на Барањето за давање на
автентично толкување на член 372 став 3 точка 6 од Законот за парнична постапка („Службен
весник на Република Македонија" број 79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015),
поднесено од пратеникот Ане Лашкоска поради потребата Министерството за правда да
достави заедничко мислење подготвено во соработка со Министерството за финансии и
Секретаријатот за законодавство и да се разгледа на седница на Комисијата за политички
систем.
Точка 61
Владата ја разгледа Иницијативата поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.135/2019 за поведување на
постапка за оценување на уставноста на член 46 став 1 алинеја 4 во делот „локалните избори“
и член 76 став 3 во делот „локалните избори“ од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и притоа го утврди следново мислење:
Подносителот на Иницијативата, во својот допис, ги оспорува член 46 став 1 алинеја 4 во делот
„локалните избори“ и член 76 став 3 во делот „локалните избори“ од Законот за локалната
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самоуправа поради неусогласеност со Уставот на Република Северна Македонија, поточно со
владеењето на правото како темелна вредност пропишана со членот 8 став 1 алинеја 3 од
Уставот на Република Северна Македонија.
Во Иницијативата се наведува дека „оспорените делови од одредбите со оваа иницијатива
упатуваат на примена на одредби од закон, кој повеќе не е дел од правниот поредок а кое
нешто доведува до забуна во практикувањето на правото и примената на одредбата“.
Поточно, согласно изнесените наводи во Иницијативата, деловите од оспорените одредби
упатуваат на примената на Законот за локалните избори, којшто престана да важи со
донесувањето на Изборниот законик.
По разгледувањето на наводите во поднесената Иницијатива се смета дека таа не е издржана
од причина што не постои основ за поведување на постапка за оценување на уставноста на
наведените делови од членовите 46 и 76 од Законот за локалната самоуправа.
Имено, согласно Главата I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ, од Уставот на Република Северна
Македонија, член 8, став (1) алинеи 5 и 9, темелна вредност на уставниот поредок на
Република Северна Македонија, меѓу другите, е и локалната самоуправа.
Локалната самоуправа како темелна вредност на уставниот поредок е уредена во Главата V
од Уставот на Република Северна Македонија. Согласно членот 114, став (1) на граѓаните им се
гарантира правото на локална самоуправа. Со АМАНДМАНОТ XVI е утврдено дека локалната
самоуправа се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од
вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број
пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна
Македонија. Законите за локално финансирање, локални избори, општинските граници и за
Градот Скопје, се донесуваат со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора
да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се
мнозинство во Република Северна Македонија.
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002)
како системски закон, ги уредува надлежностите на општината; непосредното учество на
граѓаните во одлучувањето; организацијата и работата на органите на општината;
општинската администрација; актите на органите; имот - сопственост на општината; надзорот
над работата на органите на општината; распуштањето на советот на општината; механизмите
на соработка меѓу општините и Владата на Република Македонија; месната самоуправа;
заштитата на локалната самоуправа; утврдување на службени јазици во општините и други
прашања од значење за локалната самоуправа.
Согласно членот 46 став 1 алинеја 4 на членот на советот му престанува мандатот „ако настапи
случај на неспојливост со функцијата член на советот согласно со Законот за локалните
избори“.
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Членот 76 од истиот закон ја утврдува постапката за распуштање на советот и согласно ставот
3 од овој член „За остатокот од изборниот период ќе се распишат нови избори за советот,
согласно со Законот за локалните избори.“
Со Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06, 127/06, 136/08,
155/08, 163/08, 44/11, 51/00, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 32/14, 31/15, 196/15,
35/15, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 57/17, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) се уредуваат начинот,
условите и постапката за избор на претседател на Република Македонија (во натамошниот
текст: претседател на Републиката), за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија (во натамошниот текст: пратеници), за членови на советите на општините и
Советот на Градот Скопје (во натамошниот текст: членови на советите), за избор на
градоначалник на општина и градоначалник на Градот Скопје (во натамошниот текст:
градоначалник), начинот и постапката на евидентирање на избирачкото право, водење на
Избирачкиот список, определување на границите на изборните единици и утврдувањето,
менувањето и објавувањето на избирачките места, како и условите за функционирање на
избирачките места.
Имајќи го предвид наведеното, се смета дека оспорените делови од наведените одредби не
се во спротивност со владеењето на правото како темелна вредност.
Имено, прашањата кои се однесуваат на начинот, условите и постапката за избор на членови
на советите на општините и Советот на Градот Скопје, како и за избор на градоначалник на
општина и градоначалник на Градот Скопје кои беа составен дел од Законот за локалните
избори кој што престана да важи со денот на влегување во сила на Изборниот законик,
стануваат предмет на уредување на новиот Изборен законик, со што прашањата кои ги
уредуваат оспорените одредби и понатаму остануваат дел од правниот поредок.
Имајќи го предвид претходно наведеното, се смета дека член 46 став 1 алинеја 4 во делот
„локалните избори“ и член 76 став 3 во делот „локалните избори“ од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) е во согласност со членот
8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата на
Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна
Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за оценување на
уставноста на член 46 став 1 алинеја 4 во делот „локалните избори“ и член 76 став 3 во делот
„локалните избори“ од Законот за локалната самоуправа.
Точка 62
Владата ја разгледа Иницијативата од адвокат Зоран Стојановски од Тетово, доставена до
Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.136/19 за поведување на постапка
за оценување на уставноста на член 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот
за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18) и
притоа го утврди следното мислење:

33

Предлагачот на уставната Иницијатива, наведува дека имајќи ги предвид одредбите од член
68 до член 81 од Законот за нотаријатот, очигледно било дека нотарскиот платен налог бил
службен документ кој се издавал од страна нотар, со кој документ нотарот по барање на еден
субјект, врз основа на соодветна книговодствена документација, задолжувал друг субјект да
изврши определена престација, односно да изврши плаќање, во определeн рок, под закана за
присилно извршување. Таквиот карактер на службен документ бил документ кој навлегувал
во работи кои требало да ги извршува суд и кој бил дел од судска функција.
Доколку се направела споредба на оспорените одредби од Законот за нотаријатот за нотарски
платен налог со одредбите од Законот за парнична постапка кои се однесувале на издавање
на нотарски платен налог, тогаш неспорно можело да се заклучи дека тие регулирале
суштествено иста материја, една иста правна работа, и тоа состојба во која за постоењето на
правото на наплата на пристигнатото парично побарување на еден субјект - доверител,
другиот субјект, кој што требало да ја исполни обврската за плаќање на пристигнатото
парично побарување - должник западнал во задоцнување на исполнување на таквата своја
состојба, односно не го платил паричното побарување на доверителот, доверителот со
правото на поднесување на тужба барал од надлежен орган да му наложи престација на
должникот, со закана за присилно извршување, исполнување на обврската во определен рок,
со единствена разлика што судскиот платен налог се однесува на обврска која што треба да
биде исполнета во странство. Оттука било јасно дека станувало збор за една иста правна
состојба која што можела да се подведе под член 1 од Законот за парничната постапка и за кој
било неспорно дека требало да решава и да одлучува суд.
Според подносителот од наведените уставни и законски одредби можело неспорно да се
утврди дека нотар немал уставни и законски овластувања да постапува по предмети од судска
надлежност, а дека законодавецот со донесениот Закон за нотаријатот го нарушил уставниот
принцип на поделба на власта и судските надлежности определени со устав и со закон кој што
го донесува со двотретинско мнозинство ги пропишал во надлежност на нотари, со закон кој
што го донесува со обично, просто мнозинство спротивно на наведените одредби од Уставот.
Според подносителот на Иницијативата, постапувањето на законодавецот на ваков начин што
со закон кој што го донесува со обично мнозинство вршел упад во уставни надлежности на
дел од државната власт - судската власт која што се регулирала со закон кој што го донесувал
со двотретинско мнозинство бил опасен преседан, со кој законодавната власт го нарушувала
темелниот принцип на владеењето на правото и на поделба на власта и претставувало реална
опасност да се повтори и во други системски закони доколку Уставниот суд на Република
Северна Македонија не го оневозможел законодавецот во неговата намера и цел да ги
наруши темелните вредности на уставниот поредок.
Од тие причини подносителот на Иницијативата смета дека со наведените одредби се
повредуваат одредбите од Уставот на Република Северна Македонија и тоа член 8 став 1
алинеја 3, 4, член 51 и амандман XXV со кој се менува член 98 од Уставот и предлага Уставниот
суд да поведе постапка за оценување на одредбите од Законот за нотаријатот во која ќе се
констатира дека тие одредби се спротивни на Уставот и да ги поништи или укине.
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Неосновани се наводите на подносителот дека наведените одредби се спротивни на Уставот
од следните причини:
Според член 2 став (2) од Законот за нотаријатот, нотаријатот е самостојна, независна јавна
служба во која се вршат работи од видот на јавни овластувања, врз основа на закон.
Според член 3 став (2) од истиот закон, нотарската служба опфаќа составување и издавање на
јавни исправи за правните работи во форма на нотарски акт, изјави и потврди за факти врз
основа на кои се востановуваат права или обврски, донесување решенија во постапка за
издавање на нотарски платни налози, потврдување на приватни исправи (солемнизација),
издавање на потврди, заверка на потпис и ракознак, на препис, на превод, примање на чување
на исправи, на пари и на предмети од вредност заради нивно предавање на други лица или
органи, како и вршење на доверени работи определени со закон.
Според став (3) од истиот член, нотарската служба нотарот ја врши слободно, независно,
самостојно, стручно и непристрасно врз основа на Уставот, закон, меѓународни договори што
се ратификувани во согласност со Уставот на Република Северна Македонија и други прописи
и општи акти засновани врз закон.
Според став (4) од истиот член, нотарската служба се врши со примена на начелата за
гарантирање на законито вршење на работите, одговорност за причинетата штета во
вршењето на нотарската служба, диспозиција на странките и неспорност на правниот однос,
надзор над законитоста во вршењето на нотарската служба, угледно и достоинствено вршење
на нотарската служба и надоместок за извршената работа.
Според член 4 став (1) од Законот за нотаријатот, нотарски исправи се јавни исправи кои
нотарот ги составил во рамки на делокругот на работата и службените дејствија утврдени со
закон и тоа исправи за правни работи и изјави кои ги составил нотарот во форма на нотарски
акт (нотарски акти), нотарски платен налог, записници за правни работи и други дејствија што
ги презел нотарот или биле преземени во негово присуство (нотарски записници), потврди за
факти кои нотарот ги утврдил со непосредно забележување или со помош на исправи
(нотарски потврди) и потврдени (солемнизирани) приватни исправи. Според став (3) од истиот
член Нотарските акти, потврдените (солемнизирани) приватни исправи, нотарските платни
налози и решенија донесени во оставинска постапка како доверена работа од судот, во
случаите утврдени со овој закон имаат сила на извршна исправа.
Имено со Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување од 29 јуни 2009
година што започна со примена од 1 јули 2011 година, се пропишаа зголемени овластувања на
нотаријaтот, односно нотарите добија законско овластување да издаваат платен налог врз
основа на верoдостојна исправа.
Со тоа, од судовите во надлежност на нотарите се пренесоа овластувањата на судовите за
издавање на платните налози.
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Со Законот за нотаријатот донесен на 5.4.2016 година се воведе нотарскиот платен налог
односно со законот се пропиша постапката која ја спроведува нотарот за издавање решение
за нотарски платен налог врз основа на веродостојни исправи, како и правата на странките во
постапката пред нотарот за издавање на решение за нотарски платен налог.
Нотаријатот во Република Северна Македонија има уставен основ содржан во член 50 став (2)
од Уставот, со која одредба се гарантира судска заштита на поединечните акти на државната
управа и на другите институции што вршат јавни овластувања. Нотаријатот има правна основа
и во амандманот XXI со кој се уредува правото на жалба или друг вид правна заштита против
поединечните акти, донесени во постапка пред државен орган или орган на државната управа
или организација или друг орган што врши јавни овластувања се уредува со закон.
Одредбите од членoвите 68 до 81 од Законот за нотаријатот ја уредуваат постапката за
издавање на решение за нотарски платен налог.
Со член 72 од Законот за нотаријатот, се пропишува постапката по приговор против
решението со кое е издаден нотарски платен налог односно дека приговорот се поднесува до
надлежниот основен суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на нотарот кој постапувал по
предлогот, преку нотарот кој го донел решението со кое е издаден нотарскиот платен налог,
во рок од осум дена сметано од денот на приемот на решението. Нотарот кај кој е поднесен
приговор против нотарскиот платен налог, односно против решението во делот на трошоците,
во рок од три дена од денот на поднесениот приговор ќе ги достави списите до надлежниот
основен суд на чие подрачје е седиштето на нотарот кој постапувал по предлогот. Против
одлуката на судот е дозволена жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението
до надлежниот апелационен суд.
Од горенаведеното, согласно Уставот, обезбедена е судска заштита против актите на нотарот,
поради што наведените одредби не се во спротивност со Уставот како што наведува
подносителот на иницијативата.
Имено, нотарот донесува решение за издавање на нотарски платен налог кое добива својство
на извршна исправа, само доколку постојат неспорни односи помеѓу странките во постапката
за издавање на решение за нотарски платен налог, а доколку е поднесен приговор против
решението на нотарот, во тој случај се обезбедува судска заштита односно по поднесен
приговор против решението на нотарот одлучува надлежен суд, а по поднесена жалба против
решението на судот одлучува надлежен повисок суд.
Имајќи го предвид претходно наведеното оспорените одредби од член 68, 69, 70, 71, 72, 72,
73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18), се во согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и
4, член 51 и амандман XXV со кој се менува членот 98 од Уставот на Република Северна
Македонија, поради што Владата на Република Северна Македонија му предлага на
Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за
поведување на постапка за оценување на уставноста на член 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 75,
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76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.72/16, 142/16 и 233/18).
Точка 63
Владата ја одложи од разгледување Иницијативата од адвокат Еленко Миланов од Скопје,
доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.137/19 за поведување
на постапка за оценување на уставноста на член 96 став 4 од Законот за Судскиот совет на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/18) и на член 72
став 3 во делот: „ценејќи ја законитоста на постапката“, како и став 4 во делот: „во случај на
груба повреда од одредбите за постапката“ од Законот за Судскиот совет на Република
Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/19) за
наредната седница на Владата поради потребата Министерството за правда и Секретаријатот
за законодавство да достават обединето (заедничко) мислење по истата.
Материјалот претходно да се разгледа на седница на Комисијата за политички систем.
Точка 64
Владата ја разгледа Понудата од нотар Лидија Рибарева од Штип за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр.4925 за КО Штип 1 на КП бр.522 викано место/улица Герен и по
Понудата го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.
Точка 65
Владата по Понудата од нотар Билјана Пецовска од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр.2166 КО Ѓорче Петров на КП бр.8964 викано место/улица Ѓорче Петров го
усвои мислењето што Министерството за транспорт и врски ќе го достави до Владата.
Точка 66
Владата ја разгледа Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје за продажба на недвижен имот со
Имотен лист бр. 5499 за КО Центар 1 на КП бр. 2682, КП бр. 2683, КП бр. 2684, КП бр. 2685,
КП бр. 2686, КП бр. 2687, КП бр. 2688, КП бр. 2704, КП бр. 2705, КП бр. 2706, КП бр.2716 и КП
бр. 2682 викано место/улица Серава и по Понудата ги усвои Известувањето на
Министерството за транспорт и врски и Мислењето на Агенцијата за катастар на
недвижности.
Точка 67
Владата ја разгледа Понудата од нотар Дарко Стојкоски од Скопје за продажба на недвижен
имот со Имотен лист бр. 211 за КО Трубарево на КП бр. 320/6 викано место Орман и не ја
прифати Понудата имајќи ги предвид негативните мислења на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство и на Министерството за транспорт и врски.
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Точка 68
Владата го одложи разгледувањето на Известувањето од извршител Снежана Андреевска од
Скопје за Налог за извршување врз недвижност доставен под И бр.1165/15 за наредната
седница на Владата, откако претходно ќе се разгледа на седница на Комисијата за економски
систем и тековна економска политика, поради потребата Акционерското друштво за
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
да достави мислење по истото.
Точка 69
Владата го одложи разгледувањето на Барањето за иницирање на постапка за автентично
толкување нa член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за филмска дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015, 152/2015, 39/2016,
11/2018), поднесено од Јавното радио-дифузно претпријатие „Национална радио-телевизија“
Скопје, поради потребата Министерството за култура во соработка со Министерството за
информатичко општество и администрација да достави мислење по Барањето.
Точка 70
1. Владата ја отповика Ивана Ралповска од должноста независен неизвршен член на
Одборот на директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности
Национални енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост.
1.1. Владата го избра Марко Ѓорѓиевски за независен неизвршен член на Одборот на
директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални
енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост.
2. Владата го разреши Вангел Димков од должноста директор на Управата за прашања на
борците и воените инвалиди, орган во состав на Министерството за труд и социјална
политика, на негово барање.
2.1. Владата го именува Добре Ефремовски за директор на Управата за прашања на борците
и воените инвалиди, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и
истовремено му утврди коефициент за пресметување на плата.
3. Владата го именува Васко Паскали досегашен вршител на должноста директор на Јавната
установа Национален парк Галичица, Охрид, за директор на Јавната установа Национален
парк Галичица, Охрид.
4. Владата го разреши Тимчо Ристовски од должноста член на Управниот одбор на ЈП за
стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Северна Македонија, на
негово барање.

38

5. Владата го именува Ќефали Хавзија за вршител на должноста заменик на директорот на
КПУ Воспитно-поправен дом Тетово и истовремено му утврди коефициент за пресметување
на плата.
Точка 71
1. Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлог-законот за изменување и
дополнување на Законот за јавните собири, доставен до Собранието на Република Северна
Македонија, под број 45-8360/1 од 29 октомври 2019 година.
2. По повод одбележувањето на празникот „13 Ноември“ - Денот на ослободувањето на Скопје,
на 13.11.2019 година (среда), Владата формира Делегација за посетување на обележјата
посветени на овој настан во состав:
- Оливер Спасовски, заменик на претседателот на Владата на Република Северна
Македонија и министер за внатрешни работи,
- м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски и
- Зорица Апостолска, министер без ресор, задолжен за странски инвестиции.
Делегацијата да присуствува на чинот на полагање на цвеќе на следните локации:
- 11:00 часот: Партизански гробишта во Бутел,
- 11:30 часот: Алеја на заслужните граѓани на гробот на генерал Михајло Апостолски на
гробиштата во Бутел,
- 12:30 часот: Споменик на ослободителите на Скопје пред Владата на Република Северна
Македонија.
3. Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната
состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија за периодот од 4 ноември
2019 година до 10 ноември 2019 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување
со кризи заклучи да го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и
Собранието на Република Северна Македонија.
4. Владата го задолжи д-р Драги Рашковски, генерален секретар на Владата на Република
Северна Македонија, во соработка со надлежното министерство, за наредната седница да
достави текст на предлог-закон за стратешки инвестиции.
5. Владата во врска со добиеното полномошно, од ангажираната реномирана адвокатска куќа
White & Case LLP, 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1095, Соединетите
Американски држави од страна на Владата по повод поднесените арбитражни постапки од
страна на Кунико Ресорсис Н.В против Република Македонија, ICSID Case No. ARB/17/46 и
Артем Скубенко и други против Република Северна Македонија, ICSID Case No. ARB/19/9, а
со кое партнерите на адвокатска куќа White & Case LLP, Paul Friedland and Damien Nyer, се
овластуваат во име на Република Северна Македонија да ги заштитуваат правата и правните
интереси во предметите ICSID Case No. ARB/17/46 и ICSID Case No. ARB/19/9 заклучи:
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1) Го прифати текстот на Полномошното за застапување доставено од страна на адвокатска
куќа White & Case LLP од Вашингнтон САД.
2) Го овласти заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори д-р Кочо Анѓушев,
во име на Владата да го потпише полномошното за застапување на партнерите на адвокатска
куќа White & Case LLP, Paul Friedland and Damien Nyer во предметите ICSID Case No.
ARB/17/46 и ICSID Case No. ARB/19/9, како и истото да го достави до овластените лица на
адвокатска куќа White & Case LLP.
Точка 72
Владата го разгледа Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршена
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018 година на
Министерството за транспорт и врски (Сметка на основен буџет 637 и Сметка на основен буџет
631), како материјал за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за транспорт и врски да пристапи кон
подготвување на Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Овластениот државен
ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2018
година на Министерството за транспорт и врски (Сметка на основен буџет 637 и Сметка на
основен буџет 631, во функција на надминување на утврдените состојби и истиот во рок од 30
дена да го достави до Владата и до Државниот завод за ревизија.
Точка 73
Владата го разгледа Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност „Програма за
прекугранична соработка Република Македонија - Република Бугарија 2014-2020 година“,
како материјал за информирање.
Истовремено, Владата го задолжи Министерството за локална самоуправа, да пристапи кон
подготвување на Акциски план со точно дефинирани активности, рокови и носители за
имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај за извршена ревизија на
успешност „Програма за прекугранична соработка Република Македонија - Република
Бугарија 2014-2020 година“, во функција на надминување на утврдените состојби и истиот во
рок од 30 дена да го достави до Владата и до Државниот завод за ревизија.
Точка 74
Владата ја разгледа Информацијата за финансиското работење на ЈП за водоснабдување
„Студенчица“ - Кичево за трет квартал од 2019 година, со Извештај за материјално
финансиско работење на ЈП „Студенчица“ - Кичево за трет квартал од 2019 година, како
материјал за информирање.
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Точка 75
Владата ja разгледа Информацијата за реализација на Акциски план за категоризација на
одгледувалиштата на молзни грла според ризик за унапредување на квалитетот на суровото
млеко за период од шест месеци, април 2019 - октомври 2019 година, како материјал за
информирање.
Точка 76
Владата го разгледа Извештајот и анализите за спроведување контроли на терен за
програмите за финансиска поддршка во земјоделството со Акциски план за извршување на
контроли кај баратели кои од 2012 година не биле предмет на контрола на терен, како
материјал за информирање.
Точка 77
Владата ја разгледа Информацијата со список за сите земјоделски култури за кои треба да се
направат заострени контроли за евентуална злоупотреба на финансиска поддршка, како
материјал за информирање.
Точка 78
Владата ја разгледа Информацијата за квалитет на воздухот во Република Северна
Македонија за септември 2019 година, како материјал за информирање.
Точка 79
Владата го разгледа новиот текст на Информацијата за давање на согласност за распишување
на Jавен оглас бр.02/19 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост
за површини до 3 хектари, со Предлог-одлука и Предлог-решение и го усвои со следниве
заклучоци:
1. Jа донесе Одлуката за давање на согласност на Јавен оглас за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, во предложениот
текст.
2. Го донесе новиот текст на Решението за формирање на Комисија за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, со заклучок
Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори и Министерството
за финансии да достават номинации на лица за членови во Комисијата за давање во закуп на
земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари.
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Точка 80
Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за заложбите на Владата на Република Северна
Македонија за Меѓународната конференција за население и развој (ICPD Commitments) на
Самитот во Најроби (12-14 ноември 2019 година).
Точка 81
Владата го одложи разгледувањето на Информацијата за начинот на склучување на договор
за јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за
хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции за наредната седница на
Владата.
Точка 82
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за спроведување на повеќегодишна
јавна набавка за изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во Општина
Чаир, Скопје, за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за
финансии да подготви и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член
47 од Законот за буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на
плаќање на истите за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на
буџетот, со цел потоа ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски
средства во буџетските циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за
финансии истите да ги има предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална
година.
Точка 83
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за повеќегодишна јавна набавка за
изведување на градежни работи за реконструкција на детска градинка во Општина Лозово, за
наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за финансии да подготви
и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член 47 од Законот за
буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на плаќање на истите за
преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот, со цел потоа
ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски средства во буџетските
циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за финансии истите да ги има
предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална година.
Точка 84
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за спроведување на повеќегодишна
јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во детска градинка во Општина
Куманово, за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за финансии
да подготви и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член 47 од
Законот за буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на плаќање
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на истите за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот, со
цел потоа ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски средства во
буџетските циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за финансии
истите да ги има предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална година.
Точка 85
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за спроведување на повеќегодишна
јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во Детска градинка во Општина
Брвеница, за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за финансии
да подготви и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член 47 од
Законот за буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на плаќање
на истите за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот, со
цел потоа ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски средства во
буџетските циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за финансии
истите да ги има предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална година.
Точка 86
Владата ја одложи од разгледување Информацијата за спроведување на повеќегодишна
јавна набавка за набавка, испорака и монтажа на опрема во детска градинка во Општина
Босилово, за наредната седница на Владата, поради потребата Министерството за финансии
да подготви и до Владата да достави ново јасно и прецизно мислење, согласно член 47 од
Законот за буџетите од аспект на предложените износи на средства и динамика на плаќање
на истите за преземање на обврски во програмите опфатени со развојниот дел на буџетот, со
цел потоа ресорното министерство да ги предвиди потребните финансиски средства во
буџетските циркулари за соодветната фискална година, а Министерството за финансии
истите да ги има предвид при утврдувањето на буџетот за соодветната фискална година.
Точка 87
Владата ја донесе Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина
Ранковце (нов текст), во предложениот текст.
Точка 88
Владата го донесе најновиот текст на Одлуката за престанување на важење на Одлуката за
престанување и за давање на времено користење на недвижни ствари без надомест на
Општина Ранковце, во предложениот текст.
*
*
На седницата се водени стенографски белешки.
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*

Седницата заврши во 0:55 часот.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

д-р Драги Рашковски
Зоран Заев
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